
      

 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Αθήνα 

Τηλ&Φαξ: 210-7782311 

e-mail: helathpo@otenet.gr 

website: www.aeae.gr 

 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2021 

 
ΘΕΜΑ: «2οι Πανελλήνιοι Αγώνες Αστυνομικών Αλεξιπτωτιστών» 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος διοργανώνει τους 2ους 

Πανελλήνιους Αγώνες Αστυνομικών Αλεξιπτωτιστών τα Σαββατοκύριακα 2-3 και 

23-24 Οκτωβρίου 2021, όπου θα λάβουν χώρα στο Αεροδρόμιο Τατοΐου, σε 

συνεργασία με τους Έλληνες Αερόδυτες. Οι αγώνες θα περιλαμβάνουν προσγειώσεις 

ακριβείας τριών (3) αλμάτων στατικού ιμάντα ή ελεύθερης πτώσης με 

παραλληλόγραμμο αλεξίπτωτο από ύψος 3.500 ft. σε τρεις κατηγορίες: 

Γενική Κατηγορία Αλεξιπτωτιστών: όλοι οι αλεξιπτωτιστές. 

Κατηγορία Νέων Αλεξιπτωτιστών: οι αλεξιπτωτιστές που έχουν 

πραγματοποιήσει μέχρι τρία (3) άλματα στο ενεργητικό τους. 

Κατηγορία γυναικών Αλεξιπτωτιστών 

Οι αλεξιπτωτιστές που θα χρησιμοποιήσουν ασύρματη επικοινωνία με το 

έδαφος για την προσγείωσή τους, θα έχουν μειονέκτημα με συντελεστή Χ 1,5. 

Η βαθμολογία θα γίνεται με μονάδα μέτρησης τα εκατοστά του μέτρου (cm), 

έχοντας ως κέντρο-αρχή μέτρησης τα είκοσι πέντε μέτρα (25m). Προσγείωση πέραν 

των 25 μέτρων θα λογίζεται ως 25m. Νικητής θα λογίζεται ο αθλητής με το μικρότερο 

σύνολο εκατοστών (cm). 

Οι διαγωνιζόμενοι θα φέρουν: Ολόσωμη μονόχρωμη φόρμα (μαύρη, χακί ή 

μπλέ), Jockey ή μπερέ (ομοιόμορφη παρουσία όσον το δυνατόν). 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών 

Ελλάδος τα οποία είναι αλεξιπτωτιστές και μέλη σε αεραθλητικό σωματείο. 

Όσοι έχουν να κάνουν άλμα πέραν του ενός μηνός, πρέπει για λόγους 

ασφαλείας και υποχρεωτικά λόγω ελληνικής νομοθεσίας (και κανονισμών Υ.Π.Α.) να 

περάσουν εκπαίδευση στις διαδικασίες ανάγκης (εμπλοκές – προσγειώσεις – έξοδοι 

από το αεροσκάφος). 

Οι 2οι Πανελλήνιοι Αγώνες Αστυνομικών Αλεξιπτωτιστών διεξάγονται 

σύμφωνα με τους κανονισμούς αγώνων αλεξιπτωτισμού που είναι δημοσιευμένοι 

στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας: www.elao.gr και 

www.skydive.gr. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους 

κανόνες του στρατοπέδου Τατοΐου που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση. Τέλος θα 

τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και υγειονομικά πρωτόκολλα που ορίζει η 

νομοθεσία για την αντιμετώπιση του Covid-19. 

Η παραβίαση των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των αγώνων 

τιμωρείται με ακύρωση των αγωνιζόμενων. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στους αγώνες θα πρέπει μέχρι Τρίτη 28 

Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:00 να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση 

δήλωσης συμμετοχής τους στο e-mail: mastrothanasis1@gmail.com ή στο 

Fax:2351033069, καθώς και να φέρουν μαζί τους την ημέρα των αγώνων Υπεύθυνη 

Δήλωση με το εξής περιεχόμενο: «…συμμετέχω με δική μου ευθύνη στους 2ους 

Πανελλήνιους Αγώνες Αστυνομικών Αλεξιπτωτιστών που διοργανώνει η Αθλητική 

Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος στις 2-3 και 23-24 Οκτωβρίου 2021, όπου θα λάβουν 

χώρα στο Αεροδρόμιο Τατοΐου και δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερωθεί και 
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γνωρίζω τους κινδύνους που εμπεριέχει η ενασχόλησή μου με το αεράθλημα του 

αλεξιπτωτισμού και το εγχείρημα ενός άλματος, κίνδυνοι οι οποίοι μπορεί να 

επιφέρουν σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Αποδέχομαι ελεύθερα και 

αβίαστα τους παραπάνω κινδύνους και δηλώνω ότι η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών 

Ελλάδος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση σοβαρού ή μη τραυματισμού μου ή 

ακόμα και θανάτου. Αναλαμβάνω την υποχρέωση σε περίπτωση συμβάντος να μην 

ασκήσω μήνυση, (ή και κάποιος εκ των οικείων μου) εναντίoν της Αθλητικής Ένωσης 

Αστυνομικών Ελλάδος και των νόμιμων εκπροσώπων της. Γνωρίζοντας την 

επικινδυνότητα του αγωνίσματος ως αθλητής, δεσμεύομαι με την υποχρέωση να 

ελέγχω και να κρίνω τα μέτρα ασφαλείας που τηρούνται και διατηρώ το δικαίωμα της 

ανάκλησης συμμετοχής μου όταν τα ανωτέρω μέτρα τα κρίνω ανεπαρκή». 

 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να βρίσκονται στο Αεροδρόμιο Τατοΐου: 

Σάββατο 2 Οκτωβρίου  08:00-09:00 Άφιξη αγωνιζόμενων 

09:00-10:00 Σεμινάριο αγωνιζόμενων - κλήρωση 

10:00-19:00 Άλματα αγώνων 

 

Κυριακή 3 Οκτωβρίου  08:00-09:00 Άφιξη αγωνιζόμενων 

09:00-09:30 Ενημέρωση αγωνιζόμενων 

09:30-19:00 Άλματα αγώνων 

 

Σάββατο 23 Οκτωβρίου 08:00-09:00 Άφιξη αγωνιζόμενων 

09:00-09:30 Ενημέρωση αγωνιζόμενων 

09:30-19:00 Άλματα αγώνων 

 

Κυριακή 24 Οκτωβρίου 08:00-09:00 Άφιξη αγωνιζόμενων 

09:00-09:30 Ενημέρωση αγωνιζόμενων 

09:30-12:30 Άλματα αγώνων 

12:30-πέρας Απονομή επάθλων, αναμνηστικών-

τιμητικών διπλωμάτων 

 Απονομή πτερύγων και διπλωμάτων 

αλεξιπτωτιστή 

 

 Η απονομή Πτερύγων και Διπλωμάτων Αλεξιπτωτιστού θα 

πραγματοποιηθούν από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ειδικών Δυνάμεων σε 

αποφοίτηση εν ενεργεία Αστυνομικών που ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία της 

Βασικής εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστή της Σχολής Αλεξιπτωτιστών Έλληνες 

Αεροδύτες κατά το έτος 2020 και το τρέχον έτος. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνείστε με τα μέλη της 

επιτροπής Αλεξιπτωτισμού της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος: 

Αρχ/κας ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης  6974641704 – 6906191804 

Αρχ/κας ΜΑΣΤΡΟΘΑΝΑΣΗΣ Αντώνιος  6937678050 – 6944441067 

Αστ/κας ΤΖΑΜΑΛΗΣ Παναγιώτης   6971715640 

            

            
 

Για το Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Γεώργιος ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ 

Αστυνόμος Α΄ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ρήγας 

Ανθυπαστυνόμος 

 


